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نشرة ﺣﻘﺎﺋﻖ

إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ في ﻣﻴﺸﻴﻐﺎن ،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص

خطة التطوير التعليمي ()EDP
خطط التطوير التعليمي ( )Educational Development Plans, EDPsعبارة عن خطط واقعية يضعها جميع الطلبة
بشأن أهدافهم الوظيفية وخطط العمل الالزمة لتحقيق تلك األهداف ،بما يتوافق مع مواطن اهتمامهم وقدراتهم .وتُسا ِعد هذه
ومرورا بهذه العملية،
الخطط الطلبة على التفكير بشأن خططهم الوظيفية والتعليمية الطويلة األمد قبل التحاقهم بالمدرسة الثانوية.
ً
يتعلم الطلبة المزيد عن أنفسهم ،ويفكرون في مختلف الخيارات بشأن مستقبلهم ،مع وضع مسارات أكثر تحديدًا لمدى استعدادهم
لخوض غمار اختياراتهم المهنية.

صصة ( )IEPsوخطط التطوير التعليمي ()EDPs
الخطط التعليمية ال ُمخ َّ
صصة ( )Individualized Education Program, IEPوخطة التطوير التعليمي (،)EDP
إن كان بين الخطة التعليمية ال ُمخ َّ
اتفاق فيما يتعلق بتعزيز النتائج اإليجابية فيما بعد المرحلة الثانوية ،إال أنهما وثيقتان مختلفتان في طبيعتهما ،وكذلك في أهدافهما .وال تحل
ضع األخيرة للطلبة الذين يستوفون شروط استحقاق تلقي
خطة التطوير التعليمي ( )EDPمحل الخطة التعليمية ال ُمخ َّ
صصة ()IEP؛ إذ تُو َ
الخدمات التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة وفق ما يقضي به قانون تعليم ذوي االحتياجات الخاصة (Individuals with Disabilities
 .)Education Act, IDEAوبموجب القانون المذكور ،فإنه على المعلمين ،في أثناء التخطيط للمرحلة االنتقالية ،جمع المعلومات بشأن
اهتمامات الطالب المعني ومواطن القوة لديه ،وذلك عن طريق إجراء أعمال التقييم المناسبة لفئته العمرية ،والعمل معه على وضع أهداف
قابلة للقياس فيما بعد المرحلة المتوسطة (أي ما بعد المدرسة الثانوية) ،وذلك فيما يتعلق بالتعليم ،والتدريب ،والتوظيف ،ومهارات العيش
باستقاللية إن اقتضت الحاجة .وتُسا ِعد خطط التطوير التعليمي
( )EDPsالطالب على تحديد مساراتهم الوظيفية المنشودة
والتعليم الالزم لتحقيق أهدافهم المهنية .ويجوز ،في بعض األحوال،
توقيت إعداد خطط التطوير التعليمي ()EDPs
صصة ( )IEPببعض
االستعانة في إعداد الخطة التعليمية ال ُمخ َّ
المعلومات الواردة في خطة التطوير التعليمي ()EDP؛ وذلك
يُطلَب من جميع الطلبة ،في والية ميشيغان ،إتمام إعداد
بغرض المساعدة على وضع الخطط االنتقالية .وللمزيد من النقاط
خطة التطوير التعليمي ( )EDPويجب إفساح المجال
الواجب مراعاتها بشأن خطة التطوير التعليمي ( )EDPوالخطة
للطلبة لوضع هذه الخطط في الصف السابع ومراجعتها في
صصة ( ،)IEPيُر َجى االطالع على الوثيقة التي
التعليمية ال ُمخ َّ
الصف الثامن؛ غير أن القانون يستوجب أال يتأخر موعد
تحمل العنوان MDE Educational Development Plan
وضع هذه الخطط عن الصف الثامن ،مع وجوب تحديثها
( Fundamentalsأساسيات خطط التطوير التعليمي المتبعة
باستمرار طوال سنوات الدراسة الثانوية.
لدى وزارة التعليم بوالية ميشيغان).
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 -888-320-8384
1
(خط االستعالمات لدي مكتب تعليم
ذوي االحتياجات الخاصة)

michigan.gov/
specialeducation-familymatters

@mde-ose
michigan.gov

تهدف نشرات حقائق فاميلي ماترز إلي تعزيز الفهم العام لنظام تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في والية ميشيغان ،وال تعد بديالً عن القوانين واللوائح الرسمية.

عناصر خطة التطوير التعليمي ()EDP
ليس لدى والية ميشيغان نموذج بعينه يُستعَان به على إعداد خطة التطوير التعليمي ( ،)EDPغير أن هذه الخطة ال بد أن تتضمن عناصر بعينها؛
وإن كانت اإلدارة التعليمية الوسطى في كنت ( )Kent Intermediate School Districtتُتِيح نموذ ًجا لهذه الخطة (وهذا رابط الحصول
عليها) .وفيما يلي قائمة بها بعض ما يجب توثيقه في أي خطة للتطوير التعليمي (:)EDP

•البيانات الشخصية :اسم الطالب ،وتاريخ ميالده ،وصفه الدراسي .وتبقى هذه البيانات سرية ومحمية بموجب قانون حماية الخصوصية والحقوق
سرية ( .)Family Educational and Privacy Act, FERPAوللمزيد من المعلومات بشأن هذا القانون ،يُر َجى االطالع على
التعليمية األ ُ َ
الوثيقة الصادرة ضمن سلسلة  Family Mattersبعنوان ( Privacy and Access to Recordsالخصوصية واالطالع على السجالت).
•مواطن اهتمام الطالب :وهي المعلومات بشأن هوايات الطالب وأنشطته غير الدراسية ،ويجوز أن تشمل كذلك المعلومات بشأن الطرق التي يود
سلوكها نحو عمله أو مساره الوظيفي مستقبالً.
•نتائج التقييم :أي ملخص نتائج التقييم التي لها أهميتها في اتخاذ القرارات المهنية أو الوظيفية .ويمكن إجراء أعمال التقييم عن طريق استطالعات
االهتمامات المهنية ،والمالحظات ،واالختبارات ،ومشروعات الطلبة ،وغير ذلك الكثير.
•األهداف الوظيفية :أي المسار المهني واألهداف الموضوعة للعمل بمهنة محددة بعينها.
•األهداف التدريبية أو التعليمية :مستوى التعليم الالزم لتحقيق األهداف المهنية.
ووضع خطة التطوير التعليمي ( )EDPفيه إفساح للمجال أمام الطالب ليُخ ِ ّ
طط لمستقبله وما زال في الدراسة.
•الفرص الوظيفية :يكتسب الطلبة ،ضمن مراحل خطة التطوير التعليمي ( ،)EDPالوعي بالوظائف المتوقعة في والية ميشيغان .ويُتيح الموقع
اإللكتروني  Pure Michigan Talent Connectميزة ( Career Explorerمستكشف الوظائف)؛ والتي تُع ُّد موردًا جيدًا لطلبة المدارس
الثانوية الذين يُجرون التحضيرات للبحث عن الوظائف.
•استشارة ولي األمر أو موافقته :يجب أن يُمنَح ولي األمر االختيار في مراجعة خطة التطوير التعليمي ( )EDPالخاصة بطفله ،والموافقة عليها.
فمن شأن مراجعة هذه الخطة أن تُساعد ولي األمر على اإللمام بالمسارات المهنية والوظائف التي يُبدي طفله اهتما ًما بالمضي فيها.

الموارد
•دليل أساسيات ( EDPخطط التنمية التعليمية) :إرشادات االستخدام لخطط التنمية التعليمية.

Michigan Alliance for Families
information, support, and education

سر بوالية ميشيغان:
ائتالف دعم األ ُ َ
االنتقال إلى مرحلة البلوغ

•نموذج التنمية الوظيفية في ميشيغان.
•وزارة التعليم في ميشيغان :نموذج خطط التنمية التعليمية EDP

